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Nieuwsbrief 3 
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van ‘Energiek 
Heilust’. HEEMwonen wil u hiermee informeren 
over het laatste nieuws en de voortgang van het 
project. Wij streven ernaar deze nieuwsbrief 
iedere twee maanden uit te brengen.  
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Contact  
Projectleider:    Hub Moonen / Edith Costongs   
Wijkconsulent:  Jan Pieter Bovendorp  
Tel. Nr.       (045) 645 44 44  
E-mail:     info@heemwonen.nl                    
                            energiekheilust@smeetsbouw.nl 
Facebook           facebook.com/EnergiekHeilust/ 
 

Bericht van de aannemer  

  

• De routing van de woningen is gewijzigd. 
De betrokken bewoners zijn hierover per 
brief geïnformeerd.  

• In verband met de vorst hebben de 
werkzaamheden twee weken stil gelegen.  

 
Klachten? Meld ze! 
Wij doen ons best om de werkzaamheden zo 
goed mogelijk uit te voeren. Heeft u toch een 
klacht of heeft u vragen over de planning? Meld 
u dan bij de uitvoerder. U vindt hem in of nabij 
de bouwkeet aan de Gladiolenstraat.  
 
Lupinestraat 34 
Hier kunt u iedere vrijdag van 10 - 11 uur terecht 
voor algemene vragen en om de renovatie van 
keuken, badkamer en toilet te bekijken.   

 
 
 

 

 
 

Bericht van HEEMwonen                  

 

Zonnepanelen 
Bij het eerste deel van de gerenoveerde 
woningen waren de zonnepanelen nog niet 
aangesloten. Dat gebeurt nu pas. Bewoners 
krijgen hiervan bericht.  

Als dit afgerond is, zullen de huurverhogingen 
voor deze woningen worden doorgevoerd en de 
overlastvergoedingen worden uitbetaald. 

Afspraken met bewoners 
Naast de woningopnames door Smeets worden 
er ook afspraken gemaakt voor: 

- opname van het energielabel door PVM; 
- inmeten kozijnen door Transcarbo; 
- asbestinventarisatie door GBB.  

 
Huisnummer/ verlichting voordeur 
In overleg met de werkgroep  renovatie is 
gekozen voor voordeurverlichting op zonne-
energie met huisnummeraanduiding. Aan de 
Lupinestraat nummer 34 kunt u deze al  
bevestigd zien. Deze worden bij alle woningen 
geplaatst.    

 

 

 



   

                                                                                                                                        

  

 

Opruimdag bewoners fase 2 
Op vrijdag 6 april organiseert HEEMwonen een 
grote opruimactie voor de bewoners waar de 
renovatie start. Bewoners hebben inmiddels 
allemaal een brief ontvangen.  

U kunt deze dag van 9:00 uur  tot 19.00 uur NIET 
PARKEREN in een gedeelte van de  Lupinestraat 
(ter hoogte van huisnummers 109 tot en met 
147 aan beide kanten van de straat). Verder zal 
een gedeelte van de straat tijdelijk ingericht 
worden als éénrichting straat.  

 

 
  

 

  

Werkgroep renovatie 

 
V.l.n.r.mw Kroon, dhr Vangeninden, dhr Van der 
Linden, mw Rutten, dhr Tiggelman en dhr Van 
Gemert.  
HEEMwonen en Smeets Bouw voeren regelmatig 
overleg met deze bewoners. Deze mensen 
wonen zelf ook in een woning die gerenoveerd 
wordt. Zo krijgen we mee wat de ervaringen en 
meningen zijn en kunnen we bijsturen als dat 
nodig is. U kunt hen altijd even aanspreken!  

 

 

   

 

               Energiek Heilust       

             

Volg ons op Facebook  

Op  Facebook.com/EnergiekHeilust/                                                           
vindt u onze Facebookpagina. Like  
de pagina en volg de ontwikkelingen. 

Rolluiken 
De bestaande rolluiken mogen teruggeplaatst 
worden. Wilt u nieuwe rolluiken aanschaffen? 
Overleg dan met ons aan welke voorwaarden dit 
moet voldoen. U kunt hiervoor een formulier 
ZAV (zelf aangebrachte voorziening) opvragen of 
invullen op onze website.  

 

Tijdelijk nieuwe projectleider  
In verband met de tijdelijke afwezigheid van 
projectleider Dennis Bogers bij HEEMwonen, zijn 
Hub Moonen en Edith Costongs aangesteld als 
vervangers. Mocht u vragen over het project 
hebben, kunt u hen telefonisch bereiken via 
(045) 645 44 44 of via info@heemwonen.nl. Jan 
Pieter Bovendorp blijft als wijkconsulent 
verbonden aan ‘Energiek Heilust’.   

Werkgroep tuinen

 

Van links naar rechts: Erna Elzakkers, Petra v.d. Linden en 
Jacques Vangeninden  

Vragen en opmerkingen over o.a. verlichting, 
tuinen en veiligheid kunt u kwijt bij deze drie 
buurtbewoners.  


